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BESKRIVNING

De som kan leva utan att lämna några digitala spår men ändå röra sig fritt och använda internet sägs
befinna sig i tystnaden. Jag måste verkligen dö nu, är de sista skälvande orden från en man som har allt
men ändå tar sitt liv. I eftersvallet av hans handling står hans änka, FBI-agenten Jane Hawk. Hon är fast
besluten att göra det som all sorg och ilska inom henne kräver: att finna sanningen. Ett oroväckande
mönster träder fram. Hawks make verkar inte vara ensam. Många framgångsrika människor, till synes
lyckliga och rofyllda, har den senaste tiden begått självmord. Någon verkar försöka skydda en hemlighet så
viktig eller hemsk att ett människoliv inte är värt någonting i jämförelse. Spänningsmästaren Dean Koontz
gör svensk comeback med en ny, vass thrillerserie som kretsar kring FBI-agenten Jane Hawk. DEAN
KOONTZ föddes 9 juli, 1945 i Everett, Pennsylvania. Han har haft fler än 20 titlar på New York Times
bästsäljarlista och hans böcker har sålt i mer än 500 miljoner exemplar runt om i världen, översatta till
närmre 40 språk. Hans spänningsromaner fokuserar ofta på den vanliga människan som tvingas kämpa mot
maktfullkomliga storföretag eller hemliga statliga organisationer."Förmodligen Koontz vassaste thriller
hittills. Boken inleder en ny serie med en smart hjältinna som kan både tänka och skjuta bättre än de allra
värsta skurkarna."Kirkus Reviews"Fantastiskt skriven (som alltid) Man är helt fast redan från första sidan.
Fem stjärnor!"Suspense Magazine"Intensiv Paranoian och mystiken ökar obevekligt när intrigen vindlar
sig framåt. Koontz har skapat en fantastisk huvudperson i Jane Hawk. Koontz rockar igen!"Associated
Press
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tystnaden - Wikipedia

Skattefinansierade Transitio kan stämmas i USA, om de berättar vem de gör leasingaffärer med på uppdrag
av SL. Det hävdade bolagets vd tidigare. När en part nu ...

Transitios vd Stefan Kallin bryter tystnaden om SL:s hemliga affärer | SvD

RECENSION. Shusaku Endos "Tystnaden" ger liv åt en undangömd del av historien: de fruktansvärda
förföljelserna av kristna i Japan under 1600-talet.

The Silence (1963) - IMDb

Tystnaden "Vad det är skönt med dig. Vad det är skönt att vi inte förstår varann"
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TYSTNADEN
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